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Geachte heer Kaya, 
 
In uw brief van 25 augustus 2015 stelt u raadsvragen ex artikel 33 Reglement van Orde over de hoge 
kosten voor MBO-studenten. 
 
Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden: 
 
 
 
Vraag 1: Bent u op de hoogte van het persbericht  d.d. 22 juni 2015 van Stichting 

Leergeld?  
Antwoord: Ja, ons college is hiervan op de hoogte. Op 2 juli 2015 is ambtelijk met het 

bestuur van Stichting Leergeld over deze problematiek gesproken. 
 

Vraag 2: Zo ja, wat vindt het college van het feit dat jongeren (15‐17 jaar) die naar het 
MBO gaan de benodigde spullen voor een opleiding soms niet kunnen betalen? 

Antwoord: De gemeente investeert in talentontwikkeling. Wij willen dat inwoners van onze 
gemeente worden uitgedaagd om zich door middel van scholing beter voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt. Als het niet kunnen bekostigen van een opleiding 
voor jongeren een te hoge financiële drempel is voor deelname dan acht het 
college dat betreurenswaardig.  

 
Vraag 3: 

 
 Weet het college om hoeveel jongeren (15‐17 jaar) die naar het MBO gaan in 
de gemeente ’s‐Hertogenbosch hun schoolspullen niet kunnen betalen? 

Antwoord: Nee, het college is daarvan niet op de hoogte. Wij weten dat er bij Stichting 
Leergeld begin juli drie verzoeken zijn ingediend voor financiële ondersteuning 
van MBO-studenten. 

 
Vraag 4:  
  
 

 
Bent u bereid voor de jongeren van 15-17 jaar een studievoorschot in het leven 
te roepen? Zo nee, waarom niet en wat bent u bereid wel te doen om deze 
situatie te verbeteren? 
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Antwoord:  Vooropgesteld moet worden dat de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor 
dergelijke voorzieningen. Het Rijk heeft dan ook een aantal voorzieningen 
gecreëerd. De ouders van MBO-studenten ontvangen kinderbijslag en 
afhankelijk van het inkomen ook een kindgebonden budget. Het kindgebonden 
budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 
jaar. 
MBO-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen en hebben ook 
geen recht op een ov-chipkaart. Toch komen de studenten en hun ouders voor 
allerlei kosten te staan voor leermiddelen zoals bijv. werkkleding of 
kappersbenodigdheden. Het probleem is vooral dat ouders de kosten aan het 
begin van het schooljaar moeten voorschieten. Schoolmiddelen moeten aan het 
begin van het schooljaar worden aangeschaft, terwijl de belastingdienst in 
maandelijkse termijnen een betaling doet. 
Gelukkig ziet de minister ook dat er bij een groep ouders financiële problemen 
ontstaan en wordt de regeling voor MBO-studenten aangepast, zodat per 1 
januari 2017 ook minderjarige MBO-studenten een ov-kaart ontvangen. 
Omdat we als gemeente talentontwikkeling belangrijk vinden en scholing een 
belangrijke bijdrage levert aan de voorbereiding op de arbeidsmarkt willen we 
graag bijdragen aan het wegnemen van drempels. Zo ondersteunen we 
Stichting Leergeld met een structurele subsidie, is het mogelijk onder 
voorwaarden een sociale lening te verstrekken en onderzoeken we of het 
mogelijk is een scholingslening in het leven te roepen, zodat de financiële 
drempel voor deelname weggenomen kan worden.  
 
 
 
 

  
   
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
 
mr. drs. I.A.M. Woestenberg      mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
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